
 
    

                                                  @bemirzaie77              bemirzaie.blogfa.com                                               1  
 

 سوال تشریحی 28برای فصل دوم شیمی دهم از کتاب های شیمی عمومی مرجع با تغییرات مختصر در برخی سوال ها                 مجموعه تمرین هایی

 79 – 79سال تحصیلی                                                                                                                                                                     ترجمه و نگارش بهزاد میرزائی  

                                    

                     
  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خدای سبحان نیازی است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه که خدا   حضرت علی )ع( می فرمایند: 

 آن است که بدو دو حاجت برند، یكی را برآرد و دیگری را بازدارد. از                                                         

 

تمرین های مربوط به است. برای یادگیری کامل مفاهیم،  کتاب شیمی دهم گردآوری شده دوممربوط به مفاهیم فصل  یسوال های در این مجموعه

برخی سوال ها باالتر از سطح مفاهیم کتاب درسی هست سعی کنیدد بده آن هدا  یدس پاسدخ       تسلط پیدا کنید.تا به آن ها  ا پاسخ دهیدهر مبحث ر

)ممکن است در چند مورد پاسخ اشدتباه  وشدته   دهید. جواب بیشتر مسئله ها در کنار سوال آورده شده تا بتوا ید درستی پاسخ خود را بررسی کنید. 

 سوال ها را از جدول دوره ای عنصرها بگیرید. پاسخ به اتمی مورد  یاز برای های د اتمی و جرماعدا شده باشد.(

است،  آن را بتر ب ت      K 77هنگامی که در آزمایش به دمای پایین نیاز باشد از نیتروژن مایع استفاده می شود. نقطه جوش نیتروژن مایع  1

  ( به دس، آورید.℃)

 داده شده را به کلوین تبدیل کنید.هر یک از دماهای  2

  -22℃ب( یک روز سرد زم تانی با دمای                             اس،. 2/93℃آ( دمای بدن شخصی که ت  دارد 

  101℃ت( نقطه ذوب سدیم کلرید                                              -279℃پ( پایین ترین دمای ممکن 

 ( به دس، آورید.℃داده شده را بر ب   ) هر یک از دماهای 9

  K 299آ( یک مخزن تعادل گرمایی با دمای 

 اس،. K4ب( نقطه جوش هلیم 

 K231پ( دمایی که در آن کمی، های شیمیایی اندازه گیری می شوند  

 K 9810ت( نقطه ذوب تنگ تن 

 ترکی  های مولکولی زیر را نام گذاری کنید. 4

O2N   NO   2NO   9O2N   4O2N   2O2N   2SO   9PCl   2PCl   8SF   9SO   2CO   

 (ترکی  های زیر را نام گذاری کنید. )در هر مورد مشخص کنید کدام ترکی  یونی و کدام یک مولکولی اس،. 2

10O4P       2O2Br       2O2Li       9VF       9O2Ga 

 بنوی ید.فرمول ترکی  یونی باصل از هر جف، یون های زیر را  8
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 فرمول شیمیایی هر یک از ترکی  های یونی زیر را بنوی ید. 7

 ( اک ید                                       ب( باریم کلرید                                   پ( سزیم سولفیدIIآ( سرب )

 ( سولفیدIفلوئورید                              ث( مس ) ( ف فید                                      ت( سدیمIIپ( آهن )

 نام هر یک از ترکی  های زیر را بنوی ید. 1

 2S2Pت(                                 2SOپ(                                    9IClب(                                   4O2Nآ( 

 زیر را بنوی ید.فرمول هر یک از ترکی  های  3

   آ( دی بور تری اک ید                                                                ب( دی نیتروژن مونو اک ید                  

 پ( آرسنیک پنتا فلوئورید                                                         ت( گوگرد هگزا کلرید

 ک از ترکی  های زیر را بنوی ید.نام هر ی 10

CuI 2CuI 2CoI 2FeBr 2NiF 

4N4S 4SF AlN CoN MgS 
. 

 تعیین کنید هر یک از ترکی  های زیر یونی ه تند یا مولکولی؟ آن ها را نام گذاری کنید. 11

 O2Csت(                                    4SiFپ(                                     LiBrب(                                    4SeFآ( 

 9O2Scح(                                   9ClFچ(                                    8O4Asج(                                   AlNث( 
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 فرمول هر یک از ترکی  های زیر را بنوی ید. . 12

 سدیم نیترید فلوئوریدگوگرد هگزا  گوگرد دی فلوئورید

 ( فلوئوریدIIقلع ) ( یدیدIIIکروم ) لیتیم نیترید

 ( اک یدIIIکبال، ) آلومینیوم فلوئورید آلومینیوم سولفید

 سدیم هیدرید پتاسیم کلرید نقره کلرید
. 

 ترکی  های زیر را نام گذاری کنید. 19

 7O2Clت(                                   9AsClپ(                               10O4Pب(                             O2Nآ( 

 ترکی  های زیر را نام گذاری کنید. 14

 8O4Asت(                                  2O2Nپ(                                  4CClب(                            2F2Nآ( 

 از ترکی  های زیر را بنوی ید. فرمول هر یک 12

 ( فلوئوریدIIنیکل ) دی گوگرد دی کلرید ( اک یدVIکروم )

 آمونیاک آلومینیم نیترید پتاسیم هیدروژن ف فات

 کربن تترا یدید آمونیوم سولفید ( سولفیدIVمنگنز )
. 

 فرمول هر یک از ترکی  های زیر را بنوی ید 18

 سیانیدپتاسیم  سدیم پراک ید سدیم اک ید

 یدو اسید سلنیم تترا برومید نیترید( IIمس )

 گالیم آرسنید ( کلریدIمس ) ( سولفیدIVسرب )

 دی ف فر پنتا اک ید نیترو اسید روی سولفید
. 

 فرمول هر یک از ترکی  های زیر را بنوی ید. 17

 سیلی یم دی اک ید نقره سولفید آمونیوم هیدروژن ف فات

 نیتروژن تری کلرید هیدروژن سولفاتآلومینیم  سدیم سولفید

 پربرومیک اسید برومو اسید هیدروبرومیک اسید

  سزیم پرکلرات کل یم یدید
. 

 هر یک از ترکی  های زیر نادرس، نام گذاری شده اند. دلیل نادرس، بودن هر کدام را بگویید و نام درس، هر ترکی  را بنوی ید. 11

 ( مونو اک یدII  کل یم )CaO ( اک یدIVنیتروژن )  2NO   آهن کلرید9FeClآ( 

9S2Al2   دی آلومینیم تری سولفیدN9Mgدی نیتروژن تری منیزیم   FeP( آهن  IIف فید ) 

2O2Na9   سدیم اک یدHNOنیترات اسید   S2Hسولفوریک اسید   
. 

 شده اس، را بنوی ید.نام هر یک از ترکی  های زیر را که شکل مولکولی آن ها نمایش داده  13

 

 

 

 

 استوکیومتری واکنش 20

g 1/38 ( گاز پروپانg)1H9C.در اک یژن کافی می سوزد   

 آ( معادله واکنش انجام شده را نوشته و موازنه کنید.

 تولید می شود؟  g)2COب( ب اب کنید از سوختن این مقدار پروپان چند گرم کربن دی اک ید )

(1-g.mol 00/18 =O   01/12  =C   001/1  =H :پاسخ                                                                                                        )2CO g 211 
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 استوکیومتری واکنش 21

م هیدروک ید طبق معادلته )موازنته   لیتی Kg1لیتیم هیدروک ید جامد در فضاپیماها برای جذب گاز کربن دی اک ید استفاده می شود. اگر 

-1جذب می کند؟  ) g)2COنشده( زیر واکنش دهد  چند گرم )
g.mol 00/18 =O   34/8  =Li   001/1  =H           ) 

                                                         (l)O2H ( +s)9CO2Li → (g)2CO ( +s)LiOH                                           :2پاسخg CO 320 

 استوکیومتری واکنش 22

 ( اغل  به عنوان یک ضد اسید استفاده می شود و می تواند اسید معده را خنثی کند. 9NaHCOجوش شیرین )

                                                                                         (l)O2H ( +g)2CO ( +aq)NaCl → (aq)HCl ( +s)9NaHCO 

 شیر منیزی سوسپان یون منیزیم هیدروک ید نیز برای خنثی کردن اسید معده استفاده می شود. 

                                                                                                  (l)O2H ( +aq)2MgCl → (aq)HCl2 ( +s)2(OH)Mg 

 به ازای مصرف یک گرم از هر ضد اسید  کدام یک مقدار بیشتری اسید را خنثی می کند؟ 

(1-g.mol 00/18 =O   0/29  =Na   001/1  =H   01/12  =C   91/24  =Mg            ) 

 mol HClپاسخ: برای جوش شیرین  
2-

 mol HCl     برای شیر منیزی      13/1 × 10
2-

10 × 42/9   

درون یک ظترف  ( تولید می شود. مخلوطی از این دو گاز طبق شکل زیر 9NH(  آمونیاک )2H( و هیدروژن )2Nاز واکنش گازهای نیتروژن ) 29

و گوی هتای بته هتم     2Nب ته قرار داده شده اند. )گوی های به هم چ بیده درش، 

 ه تند.( 2Hچ بیده کوچک 

 پس از اینکه واکنش کامل شد  مخلوط فراورده ها را با شکل نمایش دهید. 

 

 

 

 

نشان می دهد؟ گزینه درس، را انتخاب کنید و برای هر در سوال قبل  کدام یک از واکنش های زیر بهتر معادله واکنش انجام شده در ظرف را  24

 یک از گزینه های نادرس،  دلیل نادرس، بودن را بنوی ید.

2N4  +9NH4 → 2H8  +2N8 (a 

9NH → 2H  +2N (a 

9NH → H9  +N (a 

9NH2 → 2H9  +2N (a 

9NH4 → 2H8  +2N2 (a 

شده اس،. چنانچه این قطعه آهن زنگ بزند  کدام یک از مطالت  زیتر در بتاره آن     در شکل مقابل یک قطعه آهن روی یک ترازو نشان داده 22

 درس، اند؟ هر مورد را توضیح دهید.

 را نشان می دهد. g 0/72آ( ترازو وزنی کمتر از 

 را نشان می دهد. g 0/72ب( ترازو وزن 

 را نشان می دهد.  g 0/72پ( ترازو وزنی بزرگ تر از 

را نشان می دهد  اما اگر زنگ آهن جدا شود  آهتن   g 0/72از  ت( ترازو وزنی بزرگ تر

 را نشان می دهد.  g 0/72باقی می ماند و ترازو 

  A2  +CB2 → C2  +2B2A را در نظر بگیرید. مقابلواکنش کلی  28

10چه اطالعات و مرابلی برای تعیین هر یک از پرسش های زیر الزم اس، وقتی 
4

 واکنش دهند.  Cفی کابا مقدار  2B2Aمولکول  00/1 × 

 تولید شده CBآ( جرم 

 تولید شده Aب( تعداد اتم های 

 که در واکنش شرک، می کنند. Cپ( مول های 
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 جرم مولی هر یک از ترکی  های زیر را به دس، آورید. )جرم های اتمی مورد نیاز را از جدول دوره ای عنصرها بگیرید.( 27

 9CHClFCFت(                         9FCF2CHپ(                               8AlF9Naب(                             9O2Alآ( 

 4HPO2Naچ(                              9Ca(4Po)2(              ج7O2Cr(4NH )ث( 

 برای هر ق م، معادله موازنه شده واکنش داده شده را بنوی ید.  21

 ( با اک یژن واکنش داده و کربن دی اک ید و آب تولید می کنند.8O12H8Cآ( گلوکز )

 ( کلرید جامد و گاز هیدروژن سولفات تولید می شود.III( سولفات جامد با گاز هیدروژن کلرید واکنش داده و آهن )IIIب( آهن )

 ( تولید می کند.SCN4NHسولفید و آمونیوم تیوسیانید )پ( کربن دی سولفید مایع با گاز آمونیاک واکنش می دهد و گاز هیدروژن 

 معادله موازنه شده هر یک از واکنش های زیر را بنوی ید. 23

 (  گاز کربن دی اک ید و بخار آب تولید می شود.OH2H2Cآ( از سوختن اتانول مایع )

 ( ف فات و محلول سدیم نیترات تولید می شود.II( نیترات و سدیم ف فات مخلوط می شوند. از واکنش آن ها سرب )IIب( محلول سرب )

 واکنش داده  روی کلرید و گاز هیدروژن تولید می کند. HCl( با محلول Znپ( روی جامد )

 ت( استران یم هیدروک ید با محلول هیدروبرومیک اسید واکنش می دهد. در این واکنش آب و استران یم برومید تولید می شود. 

است،. وقتتی ستنگ     4O9Feتشکیل شده اس،  که فرمول کلی آن به صورت  9O2Feو  FeOآهن  به طور معمول از سنگ معدن اک ید  90

د. معدن در واکنش با کربن مونو اک ید یا گاز هیدروژن در دمای ب یار باال برارت داده می شوند  آهن به عنوان فراورده واکنش تولید می شو

 در زیر آورده شده اند موازنه کنید. واکنش های مربوز به این فرایند را که 

(g)O2H  +(s)Fe  
 
→ (g)2H ( +s)4O9Fe 

(g)2CO  +(s)Fe  
 
→ (g)CO ( +s)4O9Fe 

 واکنش های زیر را موازنه کنید. 91

 O2H ( +g)2CO → (g)2O ( +g)8H2C(g)آ( 

         O2H ( +g)2CO → (g)2O ( +g)11H1C(g)ب( 

 2F + (aq)NaBr → (aq)2Br ( +aq)NaF(g)پ( 

 4PO9H → (l)O2H ( +s)10O4P(aq)ت( 

 2O ( +s)2KNO  →  (s)9KNO(g)  ث(

 O2H ( +g)2CO ( +s)O2Na(g)ج( 
 
→ (s)9NaHCO 

 2CO + (g)OH2H2C → (s)8O12H8C(g)چ( 

 واکنش های زیر را موازنه کنید. 92

 2O ( +l)O2H → (aq)2O2H(g)آ( 

 2H ( +aq)9(4SO)2Al → (aq)4SO2H ( +s)Al(g)ب( 

 O2H ( +s)2(4PO)9Zn → (aq)4PO9H ( +s)2(OH)Zn(l)پ( 

 O2H ( +s)2(4PO)9Ca → (aq)4PO9H ( +aq)2(OH)Ca(l)ت( 

 9NH ( +aq)LiOH → (l)O2H ( +s)N9Li(aq)ث( 

  2CO  +(s)Fe(g)ج( 
 
→ (s)C ( +s)9O2Fe 

 2O ( +aq)9CO2Li → (g)2CO ( +aq)2O2Li(g)چ( 

 واکنش های زیر را موازنه کنید. 99

 aq)2O2H ( +g)2O ( +aq)KOH → (l)O2H ( +s)2KOآ( )

 l)O2H ( +aq)9(9NO)Fe → (aq)9HNO ( +s)9O2Feب( )

 g)HCl ( +aq)4PO9H → (l)O2H ( +l)2PClپ( )

 g)2CO ( +s)2CaC → (s)C ( +s)CaOت( )
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 g)2SO ( +s)9MoO → (g)2O ( +s)2MoSث( )

 aq)2(9HCO)Fe → (aq)9CO2H ( +s)9FeCOج( )

 سیلی یم یک فراورده برای صنایع شیمیایی الکترونیک به وسیله واکنش های زیر تهیه می شود. واکنش های داده شده را موازنه کنید.  94

  g)CO ( +s)Siآ( )
کوره الکتریکی
→        (s)C ( +s)2SiO  

 کند.ب( سیلی یم تتراکلرید واکنش می دهد با منیزیم ب یار خالص تا سیلی یم و منیزیم کلرید تولید 

 s)NaF ( +s)Si → (s)Na ( +s)8SiF2Naپ( )

تشکیل می دهد. هیتدروفلوئوریک استید بتر     9CaSiOشیشه مخلوطی از چند ترکی  اس،  اما بیشترین ق م، آن را کل یم سیلیکات   92

طبق معادله زیر واکنش می دهند.  HF(aqشیشه اثر کرده و آن را در خود بل می کند. در این واکنش کل یم سیلیکات موجود در شیشه با )

 واکنش را موازنه کنید.

(l)O2H ( +g)4SiF ( +aq)2CaF → (aq)HF ( +s)9CaSiO 

 شکل مقابل ذرات سازنده هوا را در شمای بزرگ نشان می دهد.  98

 این ذرات کدام یک از اجزای هوا می تواننند باشند؟ 

 آ( هوا

 ب( گرد و غبار

 ( گازهای آالینده9

 ( اک یژن 4

 

 وقتی یک بالون با هوای گرم پر می شود به سم، باال برک، می کند. این پدیده را چگونه می توان توجیه کرد؟  97

انرژی جنبشی یک ان دارند؟ آیا همه مولکول ها در یک مول  K 279و دمای  atm 1  در فشار 4CH(gآیا همه مولکول ها در یک مول متان ) 91

 سرع، یک ان دارند؟  K 248و دمای  atm 1در فشار  2N(gنیتروژن )

 وقتی یک بالون با گاز هلیم را رها می کنیم  به سم، باال برک، کرده و سرانجام می ترکد! دلیل این پدیده را توضیح دهید.  93

 شکل زیر چند نمونه گاز را در دمای یک ان نشان می دهد. برای هر ق م، گازها را از کمتر به بیشتر مرتی  کنید.  40

 آ( فشار

 ب( میانگین انرژی چنبشی 

 پ( چگالی

 ت( میانگین سرع، 

 

 

 

 

 

 

 

 

برطرف می سازد؟ برای چه عنصرهای دیگری یک چنین چرا ممکن اس، عبارت یک مول کلر گیج کننده باشد؟ چه تغییری هر نوع ابهامی را  41

 ابهامی وجود دارد؟ چرا؟

 2SOو  2NO( هنگام بارش باران اسیدی از 4SO2H( و سولفوریک اسید )9HNOواکنش هایی که در هواکره منجر به تولید نیتریک اسید ) 42

 می شوند بنوی ید.  
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 بدون در نظر گرفتن مقدار  انتظار دارید کدام یک از گازهای داده شده جاذبه های واندروالس قوی تری داشته باشد؟ توضیح دهید.  49

1H9C     8H2C     4CH     2N     2H 

 شکل مقابل کدام قانون را در مورد گازها نشان می دهد؟  44

 این قانون را بیان کنید. 

 

 

 

 

 

از رابطه های زیر قانون بویل )رابطه فشار و بجم در دمای ثاب،( کدام یک قانون شارل )رابطه بجم و دما در فشار ثابت،( و کتدام    کدام یک 42

 یک قانون آووگادروو )رابطه بجم با مقدار گاز در فشار و بجم ثاب، را نشان می دهد؟

 = تعداد مول های گازn  =V        (n ) ×آ( مقدار ثاب، 

 T  =V ×ب( مقدار ثاب، 

 V × Pپ( مقدار ثاب، = 

دو وضعی، را برای قبل و پس از سیلندر با پی تون متحرک در شکل  48

 Kواکنش گازی در فشار ثاب، نشان می دهند. قبل از واکتنش دمتا   

 اس، و سیلندر عایق گرما می باشد.  K 900و پس از واکنش دما  120

 

 

 

 با توجه به واب تگی بجم گازها به دما و ثاب، ماندن بجم در دو بال، با اینکه دما تغییر کرده اس،  توضیح دهید کدام واکنش موازنه شتده 

 در این سیلندر انجام گرفته اس،؟ 

1( )g)2AB2 → (g)2B ( +g)AB2                                                  2( )g)AB2 → (g)2B ( +g)2A        

9( )g)2B2 ( +g)2A → (g)2AB2                                                 4( )g)2AB → (g)2B ( +g)A     

در شکل سیلندر با پی تون متحرک دو وضعی، را بترای قبتل و    47

پس از واکنش گازی در فشار ثابت، نشتان متی دهنتد. قبتل از      

 اس،. )سیلندر عایق گرما می باشد.( -79 ℃واکنش دما 

 

 

 

 

 چقدر اس،؟ دمای نهایی اگر درون سیلندر واکنش موازنه نشده زیر انجام گیرد  

                                                                             (g)2D ( +g)2C → (g)CD                                                         :127 ℃پاسخ 

( گازی اس، که در ایجاد باران اسیدی نقش اصلی را دارد و در گازهای خروجتی از اگتزوز خودروهتا و    2SOقانون بویل:  گوگرد دی اک ید ) 41

atm 10در فشار  2SOنمونه ای از گاز  L 29/1نیروگاه ها دیده می شود. 
9

atm 10وجود دارد. اگر فشار به  8/2 × 
4

افزایش یابد  بجم  2/1 × 

 L 271/0پاسخ:                                گاز در این شرایط چند لیتر خواهد بود؟                                                                                         

 atm 1و فشتار   91℃دارد. بجم این گاز در دمتای   L 21/2بجمی برابر با  atm 1و فشار  12℃ای از یک گاز در دمای  قانون شارل: نمونه 43

 L 718/2پاسخ:                                            چقدر اس،؟                                                                                                                    
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تغییتر        بالت، گتاز   برای هر فرایند بگوییتد  شده دو برابر شود؟نشان داده گاز مطابق شکل  یک از فرایندهای زیر سب  می شود بجم کدام 20

 می کند یا ثاب، می ماند. 

 ( ثاب، می ماند. P( دو برابر شده و فشار )Tآ( دما بر ب   کلوین )

 ( ثاب، می مانند.n( و تعداد مول ها )Tب( دما )

 ( ثاب،  واکنش زیر انجام می گیرد. Tپ( در دمای )

                                                     (g)2D ( +g) C → (g)2CD 

 ( ثاب،  واکنش زیر انجام می گیرد.Pت( در فشار )

                                                   (g)AB2 → (g)2B ( +g)2A 

 گاز دارد؟ mol 1هر یک از تغییرهای زیر چه اثری بر بجم  21

 افزایش می یابد. )فشار ثاب،( 0/200℃به  0/220℃ب( دما از                               کاهش می یابد. )فشار ثاب،( K 400به  K 100دما از آ( 

 در دمای ثاب، افزایش می یابد.  atm 8به  atm 2پ( فشار از 

 mol 071/0پاسخ:         دارد. این نمونه دارای چند مول گاز اس،؟                     L 72/1بجمی معادل  STPنمونه ای از گاز نیتروژن در  22

29 L 2/11  2مول  2/0نمونه ای از گاز نیتروژن دارایN  اس،. در فشار و دمای ثاب، چند مول از این گاز بجمی معادلL 20  دارد؟ 

 mol 132/0پاسخ: 

 دارد؟     STPلیتر در شرایط  040/0( بجمی برابر با 9AsHآ( چند مول آرسین گازی ) 24

-1ب( چگالی یک گاز نجی  
g.L 71/2     .در شرایط استاندارد اس،. جرم مولی گاز را بدس، آورید 

پاسخ: آ( 
9-

 g.mol 70/80-1ب(               712/1 × 10

 گرم گاز هلیم برابر اس،؟ 1در ( با تعداد اتم ها 2Oآ( تعداد مولکول ها در چند مول گاز اک یژن ) 22

 در نظر بگیریم بجم این سیلندر چند لیتر اس،؟ STP( وجود دارد. اگر شرایط را 2H2Cگاز اتین ) g 0/19ب( درون یک سیلندر ب ته 

 L 2/11ب(        mol 2پاسخ: آ( 

 قرار دارد.  0℃( وجود دارد و سیلندر در دمای ثاب، 2Oگاز اک یژن ) Kg 0/1لیتر مقدار  90درون یک سیلندر ب ته به بجم  28

 اس،؟  atmآ( فشار گاز درون سیلندر چند 

 قرار گیرد  بجم آن چند لیتر خواهد بود؟ STPب( اگر این گاز در شرایط 

 وجود دارد؟ 2Oپ( در این سیلندر چند مولکول 

10پ( مولکول اک یژن             L 2800ب(            atm 88/118پاسخ: آ( 
28

 × 202/1 

 که منجر به تولید آب می شود را نشان می دهد. 2Oو اک یژن  2Hشکل زیر واکنش گازهای هیدروژن  27

 آ( معادله نمادی واکنش را به صورت موازنه شده بنوی ید.

 

 

 

 

 mol 1/0تولید می شود؟      پاسخ:  O2Hمول گاز هیدروژن با اک یژن کافی واکنش دهند  چند مول بخار آب  1/0ب( مطابق شکل اگر 

 می شود را نشان می دهد. HClکه منجر به تولید گاز هیدروژن کلرید  2Clو کلر  2Hشکل زیر واکنش گازهای هیدروژن  21

 به صورت موازنه شده بنوی ید.آ( معادله نمادی واکنش را 

 

 

 

 

 L 4/22پاسخ:           تولید می شود؟ STPدر   HClمول گاز کلر با هیدروژن کافی واکنش دهند  چند لیتر گاز  2/0ب( مطابق شکل اگر 
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 کدام یک از دو نمودار داده شده در مورد قانون بویل درس، می باشند؟  23

 

 

 

 

 کمترین چگالی را دارد؟ توضیح دهید.  STPکدام یک از گازهای نجی  در  80

     مقداری از دو گاز متفاوت را که بجم  فشار و دمای یک ان دارند  در نظر بگیرید. در مورد تعداد مول های ایتن دو گتاز چته اظهتار نظتری          81

 می توان داش،؟ 

 واکنش زیر را در نظر بگیرید.     82

(g)4O2N → (g)2NO2 

 L 2/12چقدر خواهد بود؟           پاسخ:  4O2Nتبدیل شود  بجم گاز  4O2Nبه طور کامل در شرایط یک ان به  2NOگاز  mL 22اگر 

 ( در اثر گرما طبق واکنش زیر تولید می شود. 9CaCO( از تجزیه کل یم کربنات )CaOآهک زنده ) 89

 (g)2CO ( +s)CaO → (s)9CaCO 

 L 01/94تولید خواهد شد؟                                                                    پاسخ:  2COچند لیتر  STPکل یم کربنات در  g 122از تجزیه 

سال ها قبل از واکنش ترمی، برای جوشکاری در خطوط راه آهن  بم  های آتش زا و راک، های با سوخ، جامد استفاده می شتد. واکتنش    84

 انجام شده به صورت زیر اس،. 

 (s)9O2Al ( +l)Fe2 → (s)Al2 ( +s)9O2Fe 

 آهن مصرف می شود؟  g0/12( اک ید و آلومینیم برای تولید IIIآ( چه جرمی از آهن )

 ب( جرم آلومینیم اک ید که در این واکنش تولید می شود چقدر اس،؟    

 g 88/19پ(                      g 421/21ب(                     g 29/7پاسخ: آ( 

پتاسیم کلرات  g 3/22م می گیرد. اگر شما ( واکنش زیر انجا4Pوقتی شما کبری، را به جعبه آن می کشید  بین پتاسیم کلرات و ف فر قرمز ) 82

(9KClO( را با ف فر قرمز واکنش دهید  چند گرم تترا ف فر دکا اک ید )10O4P تولید می شود؟ ) 

  g 73/98پاسخ:                             KCl ( +s)10O4P → (s)4P ( +s)9KClO(s)موازنه نشده(     )                                                      

به در راک، باال برنده شاتل فضایی مخلوطی از آلومینیم و آمونیوم پرکلرات به عنوان سوخ، به کار می رود. با فرض اینکه واکنش انجام شده  88

      صورت زیر باشد.                                                                   

(g)O2H ( +g)NO9 ( +s)9AlCl ( +s)9O2Al → (s)4ClO4NH9 ( +s)Al9 

 Kg 921/4  در مخلوط سوخ، راک، استفاده می شود؟                                 پاسخ: 4ClO4NH  چه جرمی از Alبه ازای یک کیلو گرم 

 یکی از معدود واکنش هایی که م تقیماً در دمای اتاق بین دو جامد انجام می گیرد به صورت زیر اس،.  87

 (g)9NH ( +l)O2H ( +s)2(SCN)Ba → (s)SCN4NH ( +s)O2H1   .2(OH)Ba 

  بضور هش، مولکول آب را نشان می دهد و این ترکی  باریم هیدروک ید هش، آبه O2H1  .2(OH)Ba(s. در ) O2H1(sدر این واکنش )

 نامیده می شود. 

 آ( واکنش را موازنه کنید.

 g 198/9( در واکنش شرک، کند؟                     پاسخ: SCN4NHباریم هیدروک ید هش، آبه  چه جرمی از ) g 2/8ب( به ازای مصرف 

 ( در محلول آب گاز دار به دس، می آید.  7O1H8C( با سیتریک اسید )9NaHCOهیدروژن کربنات )از واکنش سدیم  81

 (aq)7O2H8C9Na ( +l)O2H ( +g)2CO → (aq)7O1H8C ( +aq)9NaHCO 

 آ( واکنش را موازنه کنید.

mg 10ب( به ازای مصرف 
2

 مصرف خواهد شد؟  7O1H8Cسدیم هیدروژن کربنات چند میلی گرم  0/1 × 

mg 10پ( به ازای مصرف 
2

 تولید می شود؟       2COسدیم هیدروژن کربنات چند گرم  0/1 × 

 mg 91/22ب(         mg 2/78پاسخ: آ( 
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 اس،.  2(4PO)9Ca(s)ف فر را می توان طبق واکنش زیر از کانه ف فری، تهیه کرد. ف فری، کانی محتوی  83

 (g)2CO ( +s)4P ( +s)9CaSiO → (s)C ( +s)2SiO  +(s)2(4PO)9Ca 

 آ( واکنش را موازنه کنید.

 اس، تولید شود؟    2(4PO)9Ca(s)% جرمی آن 72کانه ف فری، که  Kg 0/1می تواند از واکنش  4Pب( بداکثر چند گرم 

 g 120پاسخ: 

% جرمی کربن داشته باشد  تعیتین  32کُک کربن ناخالص اس، که برای استخراج فلزها از اک ید آن ها استفاده می شود. اگر یک نمونه کُک  70

 ( اک ید طبق معادله واکنش زیر مصرف می شود. IIتُن مس ) 0/1کنید چند کیلوگرم از کُک برای واکنش با 

                                                                    (g)2CO ( +s)Cu2 → (s)C ( +s)CuO2                                                           :پاسخKg 4/72 

 واکنش زیر را در نظر بگیرید.     71

(s)9O2Al2 → (g)2O9 ( +s)Al4 

 با آلومینیم واکنش می دهد. جرم آلومینیم که در واکنش شرک، کرده چقدر اس،؟        STPلیتر اک یژن خالص در  2

 g 214/9پاسخ:  

  2COدرون یک سرنگ شیشه ای خالی قرار می دهد. با تبدیل یخ خشک بته گتاز    STPجامد( را در  2COیخ خشک ) g 00/4دانش آموزی  72

                  بجم درون سرنگ چند لیتر افزایش خواهد یاف،؟                                                                                    

 L 098/2پاسخ:   

( بته  9NaNهنگامی فعال می شود که در اثر ضربه شدید  چاشنی منفجر شده و گرمای باصل از آن سب  تجزیه ستدیم آزیتد )  کی ه هوا  79

 بال، انفجاری طبق واکنش زیر شود.  

 (g)2N9 ( +s)Na2 → (s)9NaN2 

 پر شود؟                                 2Nاز گاز  STPلیتر در  7باید تجزیه شود تا یک کی ه هوا به بجم  9NaNچند گرم 

 g 24/19پاسخ:     

   به بال، انفجاری در بضور یون های فلزهای واسطه طبق واکنش زیر تجزیه می شود. 2O2H(aqمحلول غلیظ هیدروژن پراک ید ) 74

(g)2O ( +l)O2H2 → (aq)2O2H 

 2Oتجزیه شود  چته بجمتی از گتاز     STPتشکیل می دهد در  2O2H(aq% آن را )20محلول هیدروژن پراک ید که  g 122در صورتی که 

 L 23/20پاسخ:                                                       تولید خواهد شد؟                                                                                                              

بود. گاز هیدروژن از واکنش تراشه هتای   2Hک تحقیق گر سوئدی با بالون قط  شمال را پیمود. بالون محتوی گاز هیدروژن ی 1137در سال  72

 آهن با سولفوریک اسید طبق واکنش زیر تهیه می شد. 

(g)2H ( +aq )4FeSO → (aq)4SO2H ( +s)Fe 

بجم بالون 
9

m 410  2و مقدار گازH  ،کل هیدروژن تولید شده بود. بر این اساس این محقق برای پر کردن بتالون چنتد   20که هدر می رف %

     Kg 1440پاسخ:                                    کیلوگرم آهن خالص مصرف کرده اس،؟                                                                                              

   طبق واکنش های زیر برای تولید سولفوریک اسید تولید می شود. 9SOهر سال مقدار زیادی گوگرد تری اک ید   78

(g)2SO → (g)2O ( +s)S 

(g)9SO2 → (g)2O ( +s)2SO2 

              گوگرد واکنش می دهد؟                                      g 200  برای تهیه گوگرد تری اک ید با 2Oچه بجمی گاز اک یژن 

 L 920پاسخ:           

10تعداد اتم فلوئور در مولکول را نشان می دهد( را در نظر بگیرید. تعتداد   n  )XeFnنمونه ای از ترکی  زنون فلوئورید   77
20

مولکتول   09/3 × 

XeFn جرمی برابر با  g 981/0  .دارندn           .8پاسخ:                          را به دس، آورده  و فرمول مولکولی این ترکی  را مشخص کنیدXF 

میلتی گترم     282( به عنوان دارو در درمتان دردهتای معتده استتفاده متی شتوند. هتر قترص دارای         Biبرخی قرص های باوی بی موت ) 71

4BiO2H7C                       اس،. ب اب کنید اگر دو قرص خورده شود  جرم بی موت مصرف شده چقدر اس،؟   

 mg 83/901پاسخ: 
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 سوال تشریحی 28برای فصل دوم شیمی دهم از کتاب های شیمی عمومی مرجع با تغییرات مختصر در برخی سوال ها                 مجموعه تمرین هایی

 79 – 79سال تحصیلی                                                                                                                                                                     ترجمه و نگارش بهزاد میرزائی  

                                    

                     
 ( طبق فرایند تجاری زیر تولید می شود. 9HNOنیتریک اسید ) 73

                                                                                                    (g)O2H8 ( +g)NO4 → (g)2O2 + (g)9NH4 

                                                                                                                           (g)2NO2 → (g)2O ( +g)NO2 

                                                                                                (g)NO ( +aq)9HNO2 → (l)O2H ( +g)2NO9 

9Kg HNO 10باید مصرف شود تا  9NHچند گرم 
8

% در نظر بگیرید و فترض  100در این فرایند تولید شود؟ همه واکنش ها را با بازده  0/1 × 

10: تولید شده در مربله سوم به چرخه واکنش باز نمی گردد.                                                                       پاسخ NOکنید 
2

 × 047/4 

فلز آهن با  g 00/20تولید می کند. در یک آزمایش   9O2Feو  FeOوقتی مقدار اک یژن کم باشد  فلز آهن در واکنش با اک یژن مخلوطی از  10

g 20/11 ( 2اک یژنO واکنش می دهند. در پایان آزمایش آهن به طور کامل مصرف شده و )g 24/9  اک یژن باقی مانده اس،. مقدارFeO  و

9O2Fe ده در این آزمایش را محاسبه کنید.                                                          تولید ش 

 FeO g 7/2و    9O2Fe g 4/22پاسخ:  

11 g 22/2 ( نمونه ای از فلز اسکاندیمSc( با هیدروکلریک اسید )HCl واکنش می دهد و )g 1202/0 ( 2گاز هیدروژنH تولید می شود. فرمول )

 ندیم کلرید تولید شده چی ،؟                                                                                         اسکا

                                                                            (g)2H  +ScClx → (aq)HCl ( +s)Sc                                              :9پاسخScCl 

 4XClگرم  22/12در واکنش با کلر اضافی  2XClگرم  10( را تشکیل می دهد.  4XCl( و تتراکلرید )2XClهر دو ترکی  دی کلرید ) Xعنصر  12

 کدام عنصری در جدول دوره ای اس،.       Xرا به دس، آورید و تعیین کنید  Xتولید می کند. جرم اتمی عنصر 

 Pb   amu 207پاسخ:                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 


